
Descubra as línguas mais populares na 

Copa do Mundo de Idiomas bab.la 2014 

 

(Hamburgo, 14 de Novembro de 2014) O portal linguístico bab.la e o blog Lexiophiles acabam de 

revelar os resultados finais e o ranking da copa do mundo de idiomas bab.la 2014. A competição 

começou em 13 de outubro e durou quase cinco semanas, com batalhas diárias e amigáveis entre 

dois idiomas dentre os 32 idiomas escolhidos. Qualquer um podia votar em seu idioma favorito no 

portal bab.la. Com um impressionante número total de 70527 votos de nossos usuários, bab.la tem o 

prazer de apresentar os idiomas mais amados do mundo. 

Ao fim da competição, as línguas com maiores números de votos foram  polonês, inglês e italiano. O 

terceiro lugar ficou com o espanhol, enquanto o inglês foi votado o segundo idioma mais apreciado. 

Por fim, o glorioso campeão da copa do mundo de idiomas bab.la 2014 é o polonês, com 2277 votos. 

"A competição foi criada no ano passado para tentar suprir a falta de dados concretos sobre as 

línguas mais amadas do mundo. Decidimos pedir a opinião de amantes de língua usuários do bab.la" 

disse a diretora do projeto, Benedetta Montagnoli. "A copa do mundo de idiomas bab.la 2014 

acabou se tornando um grande sucesso pois tínhamos muitos usuários envolvidos, com um total de 

70527 votos. Muitos de nossos amantes de línguas apoiaram seu idioma favorito no Facebook e 

Twitter, discutindo os prós e contras de uma língua. Os fãs do polonês foram especialmente 

entusiasmados e, graças a seus votos, o polonês venceu o inglês, vencedor do ano passado" 

Os resultados e rankings da copa do mundo de idiomas 2014 podem ser encontrados aqui: 

http://en.bab.la/news/language-worldcup-2014  

Sobre o bab.la: 

O bab.la é um portal de línguas interativo oferecendo dicionários bilíngues, lições de vocabulário, 

quizzes, e jogos, tudo sem custo. O site opera em um modelo wiki, permitindo aos usuários adicionar 

conteúdo e oferecer feedback e está disponível em 26 idiomas diferentes (Inglês, Árabe, Chinês, 

Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Hindu, Húngaro, Indonésio, 

Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suahíli, Sueco, 

Tailandês e Turco). O bab.la foi fundado em 2007 por Dr. Andreas Schroeter e Patrick Uecker.  
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